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ناصر القحطاني يحاول إيقاف العب أردني

جنم األزرق والقادسية بدر املطوع

مبارك الخالدي
عاد الى البالد امس وفد منتخبنا األوملبي 
لكرة القدم قادما م���ن األردن بعد ان التقى 
نظي���ره األردني في مباراة ودية خس���رها 
األزرق 0 � 3 ضمن اس���تعدادات املنتخبني 
للتصفيات األولية املؤهلة الى اوملبياد لندن 
2012 والتي ستنطلق 24 يناير املقبل حيث 
سيلعب األزرق أمام بنغالديش، فيما يلعب 

األردن أمام تايوان.

مباراة غير مجدية

وبالنظ���ر الى ما آلت إليه نتيجة املباراة 
واألحداث التي رافقتها وأجبرت احلكم على 
إشهار العديد من البطاقات احلمراء والصفراء 
لالعبني جند انها لم تخدم األزرق إذ الغرض 
من إقامة مباريات دولية ودية ان يس���تفيد 
منها اجلهاز الفني والالعبون ولكن ما يؤسف 
له ان منتخبنا غادر الى االردن بعد ان جتمع 
في الكويت ملدة 3 أيام لم يش���ارك فيها في 
التدريب���ات أكثر من 15 العبا على أحس���ن 
التقديرات وكأن الهدف من رحلة األردن هو 
زيارة معدة مسبقا بني االحتادين الكويتي 
واألردني او باألصح رد على زيارة املنتخب 
األردني للكويت مطلع العام احلالي وتعادال 

.2 � 2
إن أكثر ما نخشاه هو انعكاس النتيجة 
الس���لبي على املدرب والالعبني فاجلمهور 
الرياضي يعيش أجواء فرح كبير بعد النتائج 
اإليجابية ل���أزرق الكبير وعليه فلن تقبل 
اجلماهير اخلسائر الثقيلة مهما كانت صفة 

املباراة التي يلعبها املنتخب ولعل من حسن 
الطالع ان األزرق تغلب في اليوم نفسه على 
الكوري الش���مالي في القاهرة 2 � 1 وهو ما 
صرف النظر عن النتيجة املخيبة ملنتخبنا 

في االردن.

دعم خطط اإلعداد

ومن املهم ج���دا في هذه املرحلة ان يقف 
االحت���اد بقوة مع خطط إعداد األوملبي فمن 
املعروف ف���ي كل دول العالم ان املنتخبات 
االوملبية هي الرافد األساسي للمنتخب األول 
فمن غير املعقول ان يظل التخبط مستمرا 
في إعداد منتخب نعول عليه ثم يأتي اللوم 
بعد ذلك على املدرب والالعبني فاجلميع يعلم 
ان االوملبي غادر الى األردن من دون ركائزه 
األساسية او حتى مهاجمني واستعان بالعبني 
حتت 21 سنة في أنديتهم لسد احلاجة وهم 
علي الشحمان من القادسية وزبن العنزي 
من النصر ولم يسبق لهما ان مثال املنتخب 
في اي مناس���بة فكان لزاما على االحتاد ان 
يواجه األندية ويلزمها بإطالق سراح العبيها 
للمنتخ���ب اذا كان في مهمة وطنيه بدال من 
االمتثال الى ضغوطات األندية باإلبقاء على 
العبيها خاصة في ظل غياب يوسف ناصر 
املرتبط مع األزرق واستمرار مشكلة الالعبني 
احملترفني وهم حمد أمان وجابر جازع فإذا ما 
أردنا نتائج جيدة ألي منتخب فالبد أوال من 
توفير اإلعداد املالئم له وان تتعاون األندية 
م���ع اجلهاز الفني له ومن ث���م نوجه النقد 

واحملاسبة ألن فاقد الشيء ال يعطيه.

الخسارات المتتالية تشكل ضغطًا معنويًا على الالعبين والمدرب

األولمبي يحتاج لالستقرار والدعم قبل خوض تصفيات أولمبياد لندن

الهالل السعودي
 يعاود االتصال بالمطوع

عادت محاوالت الهالل الس���عودي للظف���ر بخدمات النجم بدر 
املطوع مجددا في فترة االنتقاالت الش���توية املقبلة والتي ستبدأ 
مطلع الش���هر املقبل اذ من املقرر ان يت���م االعالن عن املفاوضات 
بني ادارة الهالل والقادسية رسميا فور االتفاق على بنود االنتقال 

بني الطرفني.
وس���بق للهالل ان طرح اسم املطوع املوسم الفائت ولم يكتب 
النجاح للمفاوضات آنذك رمبا بس���بب املغاالة في قيمة العقد من 
اجلانب القدس���اوي ومن املتوقع ان تتجنب ادارة االصفر اخطاء 
املاضي والتجاوب مع املفاوضات اجلدي���دة خدمة للمطوع الذي 
لم يعد ينقصه اال االحتراف اخلارجي كإضافة الى رصيده الفني 
خاصة ان الالعب مت ترش���يحه مرتني لنيل لقب افضل العب على 

مستوى القارة في 2006 و2010.

دورة اإلعالم الرياضي 
تنطلق اليوم

تنطلق ف���ي ال� 9 ص���ب���اح الي�����وم اول دورة 
لالع���الم الرياضي ل���دول مجلس التعاون مبركز 
اعداد القادة والتي تستمر حتى 29 اجلاري مبشاركة 
نخبة من املتخصصني ف���ي املجال الرياضي منهم: 
د.كمال درويش ود.يوس���ف الفيلكاوي ود.حسني 
املكيمي والزمالء ط���الل احملطب ومرزوق العجمي 
وتهدف الدورة الى بث روح النشاط االعالمي بدول 
املجلس والتأكيد على اهتمام حكوماتها بدعم االعالم 

الرياضي.


